
 
 

 الشٌخ أحمد بن ناصر القعٌمً -شرح كتاب أخصر المختصرات 

 الدرس العشرون: من عشرة النساء إلى نهاٌة تعلٌق الطالق

ٌّنا محمد وعلبسم هللا الرحمن الرحٌم ى آله وأصحابه ومن ، الحمد هلل والصبلة والسبلم على رسول هللا، نب

 اهتدى بهداه، 

ه صحٌح. الحكم الوضعً أنّ ؟ و غٌر صحٌحأهو صحٌح  هل: ض فٌه المهرو  النكاح الذي ف  كم ا حم

ولٌمة  تسنّ  ىمتللولٌمة بالنسبة ومتى ٌستقر مهر المثل للمفّوضة؟ ٌجب لها بالعقد ولكن ٌستقر بالدخول. 

، ىالمنتهفً  قولوهذا ، أن تكون مع العقد ٌعنً تسنّ ، بالعقد تسنّ  ؟أم بالدخولبالعقد  هل تسنّ  ؟العرس

إلى وقت الدخول كله  هللا جعل ما بٌن العقد هرداوي رحمماإلمام ال نّ إو ،بالدخول ها تسنّ : أنّ القول الثانً

  .ستحباباوقت 

شروط من ، ؟ حكمة واجبحكم إجابة الدعوة فً ولٌمة العرس :من شروط اإلجابة، بةبالنسبه لإلجا

كؤبٌها  -هلها أوجة أم م الزأ؟ هل هو الزوج ما المراد بالداعً هنا، ان ٌكون الداعً مسلم  أ :الوجوب

الزوج ٌدعو من ٌرٌد وٌعطً  نّ أالعرف اآلن ؟ ٌلزم المدعو أن ٌؤتً للعرس هذا دعاإن الذي م   ؟وأخٌها

 احد  أ افهل أهل الزوجة إذا دعو ،وف عندنامن ٌرٌدون هذا هو المعر ابطاقات ألهل الزوجة ٌدعون أٌض  

لكن إجابة الدعوة  ،ولٌمة العرس مستحبة ؟للزوجالدعوة خاصة فقط  أمأن ٌؤتً  المدعوّ  ىهل ٌجب عل -

أو الزوج  هل هو الزوج فقط ؟دعاك لولٌمة العرس إجابته واجبة لكن من هو الذي إذا. للولٌمة واجبة

صاحب الدعوة ٌكون  أنّ  ه صاحب الولٌمة، لكن هم ٌقولون لما قالالظاهر أنّ  ؟اوالزوجة وأهلها أٌض  

لكن الذي  ،ب مثبل  ذا كان الداعً األ، إبٌعنً ال ٌظهر وجوب الداعً األ ،ىا كان أو أنثذكر   :قال ،امسلم  

ا كٌف تدعو  ،هذا عٌب أنّ و ،بنتهاولٌمة عرس  ىعل ب ال ٌدعواأل نّ أ -وهذا شًء غرٌب  - علمته مإخر 

ٌس صاحب العرس ولم  لصبل  أنا أل ٌقول وبعضهم ٌتعلّ  ،ٌحضر  الوبعضهم أصبل   ؟ولٌمة ابنتك ىعل

 .ما هو المانع يال أدر، بائحأحضر الذ

ا أهلها أمّ  .اهو الزوج والزوجة أٌض   هجابتإالذي تجب أّن ، فٌه ترددمالذي ٌظهر من غٌر جزم ا عموم  

ٌن من هم مدعوّ نّ أالذي ٌظهر ؟ ن ٌجٌبوا الدعوةأائتً شخص هل المدعوٌن ٌجب علٌهم ٌدعون مائة أو م

لع طّ أً لم نّ ال ٌوجد هناك جزم أل ،فً هذا امتردد   زلت لكن ال ،و صاحب الولٌمةأغٌر صاحب الدعوة 

 .كبلم لهم ىعل

غفر لنا ولشٌخنا ا اللهمّ ، هللا وسلم على رسول هللا ىالحمد هلل رب العالمٌن وصل، عشرة النساءعلى  وقفنا

من الزوجٌن معاشرة اآلخر  وٌلزم كبل ّ  :فصل: "هللا هقال المعلق رحم، عفا هللا عنكم ،والحاضرٌن

مثلها فً بٌت زوج إن  ؤتسلٌم حرة ٌوط وٌجب بعقد .وال ٌتكره لبذله هٌمطله بما ٌلزموأال  ،عروفبالم

فقط.  وتسلٌم أ مٍة لٌبل   ،ل الٌومٌن والثبلثة ال لعمل جهازمهل أُمهست  اومن  ،طلبها ولم تكن شرطت دارها

لم تكن شرطت  بحرة ماوالسفر  ،لم ٌضرها أو ٌشغلها عن فرٍض  ما ستمتاع  بزوجته كل وقتاولزوٍج 

ه وٌلزم. هالنفس من شعٍر وغٌر هوأخذ ما تعاف ،ُغسل حٌض وجنابة ونجاسةعلى  اجبارهاوله  ،بلدها

 .وأمة من كل سبع، عند حرة لٌلة من كل أربع ومبٌت بضرر، فً كل أربعة أشهر مرة إن قدر ءوطال

وإن لم ٌعلم   ،ذر فرق بٌنهم بطلبهاع بلراسله حاكم فإن أبى ب ه،وإن سافر فوق النصف سنة وطلبت قدوم

 ىوعلوله منعها من الخروج.  ،لم ٌرضٌا ما بمسكن واحد هوحرم جمع زوجتٌ. بحال فبل فسخ لذلك خبره

وكسوة ونحوهما إذا قام بالواجب. وعماده اللٌل إال  ،ءٌة بٌن زوجاته فً القسم ال فً وطالتسو غٌر طفل

و أضة بالحساب فإن أبت المبٌت معه النصف بالحرة ومبعّ على  وزوجة أمة ،فى حارس ونحوه فالنهار

أقام ثبلثة ثم  اأو ثٌب   اأقام عندها سبع   اسقط قسمها ونفقتها وإن تزوج بكر  السفر أو سافرت فً حاجتها 



 
 

ت صرّ فإن أ وعظها، مارتهأظهرت  ىفمت ،معصٌتها إٌاه فٌما ٌجب علٌها ودار. والنشوز حرام وه

 علىوله ضربها ، ا: فإن أصرت فضربها غٌر شدٌدوفً الكبلم ثبلث  ، هجرها فً المضجع ما شاء

 ى."فرائض هللا تعال

: فهو ما ٌكون الشرع ًوف، أصله اإلجتماع :بكسر العٌن -، وِعشرة النساء عشرة النساءهذا الفصل فً 

 ".فوعاشروهن بالمعرو: "تعالىقوله  واألصل فٌها. بٌن زوجٌن من األلفة واإلنضمام أي اإلجتماع

 ،من الزوجٌن معاشرة اآلخر بالمعروف كاًل  -على  أي ٌجب - وٌلزم" :تعالىٌقول المإلف رحمه هللا 

ٌعنً ال " ه لبذلهوال ٌتكر  . "لآلخر هبما ٌلزم هعن ار حق  ن ٌإخّ ه، أري ٌحرم علٌه أن ٌإخّ أ "ٌمطله وأال

على  خدمة الزوج لٌست واجبه، خدمة الزوج اولٌس من هذا طبع  ، شر وطبلقة وجهبل ببِ  ةبكراهٌبذله 

 .ءأشٌاء كثٌره لكن أهمها الوط -الزوجة لكن المراد به المعاشرة 

 :شروطٌجب تسلٌم الزوجة؟ ٌشترط عدة  ىمت" وٌجب بعقد تسلٌم حرة: "قال

 أن ٌحصل العقد - ن ٌكون هناك عقدأول: الشرط األ. 

 فقط.  ا لٌبل  ا األمة فٌجب تسلٌمهوأمّ  ،الشرط الثانً: أن تكون الزوجة حرة 

 :والمراد بقوله ٌشمل أمرٌن ،مثلهاؤ ٌوط الشرط الثالث: 

 .ستكملت تسع سنواتاأن تكون  األمر األول: -

وال ٌوجد فٌها أعذار تمنع اإلستمتاع بها كؤن تكون  ،االمر الثانً: أن ٌمكن اإلستمتاع بها -

 ٌجب التسلٌم.  األمور ال همع هذ .و صغٌرة أقل من تسع أو تكون حائضمحرمة أو مرٌضة أ

  : ب الزوج الزوجةلإن ط، فً بٌت زوج إن طلبها :قال رحمه هللاالشرط الرابع. 

 الوفاء به.  وإذا شرطت دارها فهو شرط صحٌح ٌسنّ  ،الشرط الخامس: ولم تكن شرطت دارها 

ه ٌح أنّ والصح، هنا أبهم الحكم "أ مهل - قبل الدخول بها بعد العقد  أي طلب المهلة - ومن استمهل" :قال

ة هنا تكون بغٌر التجهٌز والمهل، و الزوجةأثبلثة سواء إن طلب المهلة الزوج و الأن ٌمهل الٌومٌن أٌجب 

كؤن ٌكون مرٌض  -ى ً لٌست للتجهٌز للزواج ألمور أخرالمهلة التً ٌمهل لها الزوجان هً الت. للزواج

هم فً نّ أالعبارة فٌها ما فٌها  نّ أحقٌقة وال ه،لٌصلح الزوج أمر ،الٌومٌن والثبلثة :قال. ي أمر آخرأأو 

 أنّ على  ولعله ٌحمل ،وهنا المإلف ٌقول ٌمهل الٌومٌن أو الثبلثة ،ه ٌمهل العادةالكتب الكبار ٌقولون أنّ 

جهاز الذي ٌكون به اإلستعداد للزواج هذا  ،بفتح الجٌم -هاز و الثبلثة هً عادتهم ال لعمل ج  أالٌومٌن 

 ٌجب تسلٌم األمه لٌبل  فقط. " ةوٌجب تسلٌم أم: "ثم ٌقولوج أو الزوجة. ٌقولون ال ٌمهل له الز

ً القبل بقٌدهم هذا مقٌد إذا كان الوطئ ف ،ي صفة كانتأعلى  ،ستمتاع بزوجة كل الوقتولزوٍج اال

 :بقٌدهم

 .ن تكون مرٌضة مثبل  ؤك، لم ٌضرها القٌد األول: ما -

ه لٌس له أن ٌستمتع بها عن فرض أو صبلة فإنّ  فإن أشعلها ،القٌد الثانً: أو ٌشغلها عن فرٍض  -

 فً ذلك الوقت. 

ٌجوز له أن ، سافر بالحرةٌجوز له أن ٌ ة،أن ٌسافر بزوجته الحرة ال األم للزوج" والسفر بحرة" :قال

فإن شرطت بلدها فالشرط صحٌح  ،لم تكن شرطت بلدها ن تسافر معه ماأعلى  ٌسافر بالحرة وٌجبرها

له أن ٌجبر  ،نجاسة اوجنابة وأٌض  " غسل حٌض إن كانت مكلفةعلى  وله إجبارها"الوفاء  به.  وٌسنّ 

ن أه ال ٌستطٌع ألنّ  هائٌتمكن من وط ىحت ،غسل الحٌض وكذلك النفاس إن كانت مكلفةعلى  الزوجة

ة، غسل جنابة ونجاسعلى  اجبارها أٌض  او ا للحنفٌة.حتى وإن انقطع الدم خبلف  تغتسل  ىٌواطئها حت



 
 

وال  :وهو ماشً علٌه المستخلف قال ،غسل الجنابةعلى  الذمٌة ال تجبر :قال ،خالف فً الجنابة اإلقناع

ا اإلقناعوتبع نفسه فً  ،غسل الجنابةعلى  تجبر الذمٌه غسل على  ة تجبره حتى الذمٌّ المذهب أنّ  ،أٌض 

 ".ونجاسة: ". قالةالجناب

وإزالة األوساخ التً تكون فً  ،وغٌر ذلك من غسل األسنانه النفس فأخذ ما تعاعلى  اوٌجبرها أٌضً 

مثل رائحة البصل  ،له رائحة كرٌهة له أن ٌمنعها عن أكل ما اأٌض  . ذلكعلى  ن ٌجبرهاأله  ،جسم المرأة

  دوٌة التً تمرضها.وكذلك ٌمنعها من تناول األ ،والثوم والكرات

 :هذا مقٌد بقٌدٌن ،أربعة أشهر مرة فً كل ؤالزوج أن ٌطعلى  ٌجب "ءالوط وٌلزمه: "قال

 :ا على الوطء القٌد األول  . إن قدر، إن كان مستطٌع 

  .والقٌد الثانً: أن تطلب ذلك 

كل  ،لث السنة مرةفً ث ؤن ٌطأبل ٌجب  ،أو كل شهر فً كل ٌوم أو كل أسبوع ؤٌعنً ال ٌجب أن ٌط

ي هذا ٌرد فٌه رأ ٌقول أنّ  بن عثٌمٌن بخبلف رأي الشٌخ محمد ،مرة واحدة ؤأن ٌط هأربعة أشهر ٌلزم

القٌد األول، هذا  -"بطلب"  ٌلزم الزوج اربعة أشهر. أٌض  أبكل د العادة وال ٌتقٌّ على  ه ٌطؤالعرف وأنّ 

 واحدة. ةأن ٌبٌت عند الحرة لٌل هٌلزم ،كل أربع لٌالً ،أن ٌبٌت مع زوجته الحرة لٌلة من أربع ٌلزمه

 ٌلزمه بقٌدٌن:  .أن ال ٌكون له عذرالقٌد الثانً : 

 .، أن ٌبٌت معهاالقٌد األول أن تطلب ذلك -

 أال ٌكون له عذر.القٌد الثانً:  -

و فً أأو فً الغرفة  ،عرفنا نحنعلى  تالبٌ، ؟ هل المراد بالمبٌت معها بالبٌتما المراد بالمبٌت هنا

المراد هو  ،الشٌخ منصور هدوأٌّ  اإلقناعنه فً كما بٌّ  -المراد هنا  ،السرٌر أو الفراش الذي تنام فٌه

بعض الناس ال  كثٌر من الناس كما سمعنا أنّ  المبٌت معها فً الفراش ألنّ  هٌلزم ،المبٌت فً الفراش

هذا محرم إال إذا  ،فً فراش واحد هها ٌتركها أو ٌطردها فبل تبٌت معولو وطئ ،ازوجاتهم أبد   ٌبٌتون مع

 :بقٌدٌن المبٌت معها فً الفراش هٌلزم ،رضٌت بذلك

 .: أن تطلب ذلكالقٌد األول -

 أال ٌكون له عذر.  القٌد الثانً: -

رجل ال ألنّ  ،المبٌت كل أربع لٌال مرة ها ٌلزموأٌض  . ا السفر ٌختلف الوضعأمّ  ،هذا فً حال الحضر

 ".كل سبع لٌال ةوأم: "قاله تزوج أربع نساء فلكل زوجة لها حق المبٌت مرة واحدة. ٌتزوج كؤنّ 

ر فوق  نصف سنة وطلبت قدومه وإن ساف: "قال ،السفر ٌختلف الوضع ةا حالأمّ  "وإن سافر: "قال

هذا تعلم الزوجة  ،هذا إن سافر بموضوع" ق بٌنهما بطلبهابال عذر فر   ىبأحاكمة فإن  هراسل

والعذر مثل  - بغٌر عذر ولٌس هناك عذر لهذا السفر ىٌقول المإلف راسله الحاكم فإن أبف ،الموضوع

ه بعد لكن إن لم ٌكن هناك عذر فإنّ  ،ها لٌس لها أن تطلب الطبلقوإن طال فإنّ ، طلب الرزق، الغزو، الحج

 لٌه زوجها.إم هذا المكان الذي ذهب هذا إذا كانت تعل ،ا بطلبهاالحاكم له ٌفرق الحاكم بٌنهما أٌض   ةمراسل

هذا  نّ أ :وتعقبة الشٌخ منصور ،فقط اإلقناعفً  هبقٌد ذكر اإلقناعتابع فٌه  ،راسله حاكم :وقول المإلف

. لذلك هذا ىالمنتهوتبعه فً  اإلنصافوال  الفروعفً ه ولم ٌذكر المقنعفً  هلم ٌذكر ،راسله الحاكم :القٌد

أو بؤي  ،برسالة جوال أو برسالة خطٌة ها سافر فوق النصف سنة وطلبت قدومذفإ ا،معتبر   االقٌد لٌس قٌد  

بٌنهما لكن أن ٌفرق  هالحاكم ٌلزم فإنّ  ،حاكمولو لم ٌراسله  -ببل عذر  ىفإن أبه، طرٌقة تطلب قدوم

 .ابطلبها التفرٌق أٌض  



 
 

سافر ظاهره السبلمة ولم هنا إذا  "هخبر وإن لم ٌعلم: "قال ،ثم تطلب التفرٌق إذا لم ٌحدث هتطلب قدوم

لو تضررت بترك النكاح   حتىلو مضت أكثر من أربعة أشهر و حتى "بحال لذلك فسخ فال" هٌعلم خبر

أو سجن فً ببلد  ى،سر فً ببلد أخرلمؤسور إذا أُ ابالنسبة للمسجون أو  .له عذره ٌمكن أن ٌكون ألنّ 

وإذا طالت مدة  ،لة عذر ولٌس لها أن تفسخ؟ هذه العة أن تطلب الفسخ أو لٌس لها ذلكفهل للزوج ى،أخر

 كثٌرة فاألمر ٌرجع فٌه إلى القاضً. 

، جمع الزوج بٌن زوجتٌه بمسكن واحدأن ٌ ٌحرم "لم ٌرضٌا وحرم جمع زوجتٌه بمسكن واحد ما: "قال

 لكن لو أسكنهما فً بٌت واحد وفٌه أكثر من غرفة وكل امرأة  ،الغرفة الواحدة :المراد بمسكن واحد هنا

 ،وإن أسكنهم فً دار واحدة كل واحدة منهما فً بٌت منها :اإلقناعٌقول فً  ،فً غرفة فهذا ال بؤس به

إذا رضٌتا أن تسكنا فً غرفة واحدة هذا ال  "لم ٌرضٌا ما"أي فً غرفة منها جاز إذا كان سكن فٌها. 

ذا : إٌنروج إال فً حالتٌحرم الخ - إذا منعها الخروج من منزله ،ٌحرم. له منعها أن تخرج من المنزل

 .ذن لها أو إذا كانت هناك ظروفأ

فل التسوٌة زوج غٌر طعلى  ٌعنً ٌجب ،وهذا التعبٌر ٌفٌد الوجوب "غٌر طفل ىوعل: "قال رحمه هللا

هذا على  وٌدل ،اثنتٌن فؤكثر زوجاته إن كنّ على  الزمان توزٌع: هو سموالق   ،القسمبٌن الزوجات فً 

من كانت له أكثر من : "هللا علٌه وسلم ىا قوله صلوأٌض   "بالمعروف هنّ وعاشرو: "تعالىالوجوب قوله 

 رواه اإلمام أبو داوود. " داهما جاء ٌوم القٌامة وشقه مائلزوجة فمال إلح

 هإمرأة ال ٌلزم ئٌعنً إذا وط ،ال ٌلزم الزوج أن ٌساوي بٌن زوجاته فً الوطء" ال فً وطء: "قال اأٌض  

فً الوطء ودواعٌه  حتى بٌنهنّ  ية أن ٌساوأن ٌطؤها. لكن السنّ  ىرمرأة أخاإلى  ثانٌةإذا ذهب فً اللٌلة ال

فً  -ٌجوز أن ٌشتري لهذة كسوة رخٌصة  ،أن ٌساوي بٌنهم فً الكسوة هوكسوة ونحوهما. ال ٌلزم

ذا كما الواجب من نفقة أو كسوة لكن إن كان ه، التسوٌة هإذا قام بالواجب ال ٌلزم، والثانٌه غالٌة ،العرف

 ه هو المسنون. ذكرنا فإنّ 

 ىلزوج المعدد أن ٌدخل فً لٌلة إحداعلى  ؟ نقول ٌحرمزوجاته لغٌرها ىهل ٌجوز أن ٌدخل فً لٌلة إحد

ٌعنً أشٌاء  ،ستموت ٌرٌد أن ٌلقنها الشهادة :كانت هناك ضرورةإال إذا  ،زوجاته لغٌرها إال لضرورة

فً اللٌل ال ٌجوز إال  ،ومها إال لحاجةن ٌدخل لغٌر من هً ٌضرورٌة هذا باللٌل أما بالنهار فبل ٌجوز أ

 لضرورة فً النهار ال ٌجوز إال لحاجة. 

فً النهار وٌدخل  ،لمن عمله - سم هو اللٌل لمن معاشهٌعنً الزمن المقصود فً الق   "وعماده اللٌل: "قال

 "إال فً حارس ونحوه" :قال ،نهارسم هو الفالزمن المقصود بالق   .نهار تبعة إال من معاشه فً اللٌلفٌه ال

فإذا رضوا بؤكثر من ذلك  ،فمٌعاد قسمه هو النهار وٌتبعه اللٌل وٌكون القسم األصل فٌه أن ٌكون لٌلة لٌلة

 كل هذا ٌجوز إذا رضٌن بذلك.  ،اثبلث لٌاٍل ثبلث لٌاٍل ٌجوز أٌض   ،ٌجوز ٌلتٌن لٌلتٌنل  -

زوجة األمة من ثبلث لٌالً ٌقسم لها مع ال ةالحرة لٌل فلها مع "النصف من حرةعلى  وزوجة أمة: "قال

 .ة وٌبٌت لٌلتٌن عند الحرة وهكذاٌعنً ٌبٌت لٌله عند األم ،من ثبلث لٌال ةلكن لها مع الحرة لٌل

فإذا كانت منصفة نصفها  ،ها بحسابفإنّ  ،ضة ٌعنً نصفها حرة ونصفها أمةمبعّ " ضة بالحسابومبع  "

ٌعنً ثبلث لٌال عند المبعضة وأربع  ،ٌالل ربعأ والحرة ٌبٌت عندها ،ٌالونصفها أمة فلها ثبلث ل ةحر

 لٌال عند الحرة وهكذا. 

إن أبت الزوجة أن تبٌت مع الزوج وقالت ال تبٌت معً فً نفس الغرفة أو " معه وإن أبت المبٌت: "قال

ن ٌقسم أالزوج ى عل ال ٌجب ،سقط قسمها ،السفر أو سافرت فً حاجتها ولو بإذنه أو أبت ،فً الفراش



 
 

ه نفقتها ال تسقط ألنّ  إذا سافر معها فً حاجتها فإنّ ، لم ٌكن قد سافر معها وكذلك سقطت نفقتها ما ،لها

 ستمتاع بها. متمكن من اال

ا أقام أو ثٌبً " ،اهللا علٌه وسلم أقام عندها سبع   ىكما فعل النبً صل "اأقام عندها سبعً  اوإن تزوج بكرً "

 ،إذا كانت هذه البكر ثالثة ٌقٌم عندها سبعة أٌام ،أقام عندها سبعة أٌام اإذا تزوج بكر   ًٌعن "ثالثة ثم دار

 اوإذا كانت الجدٌدة ثٌب  . نوبة الجدٌدة ٌعنً تصٌر الجدٌدة آخرهنّ  ثمّ  ة،والثانٌة لٌل ة،ٌعود األولى لٌل ثمّ 

إن " -هللا علٌه وسلم ألم سلمة لىصول كما قال الرس -وإن أحبت  قٌم عندها الزوج فقط ثبلث لٌاٍل.ها ٌفإنّ 

ثم ٌقضً لكل نسائه سبع لٌال  ،ٌعنً ٌقضً عند الثٌب سبع" مثلهن الباقً ىوقض أحبت سبعة فعل

  .ىأخر

 التكلٌفً حرام وهو هحكم -حرام  :قال .وهو ما ارتفع عن األرض ،من النشزذ مؤخو -النشوز و :قال

ا . لزوجة زوجها فٌما ٌجب علٌهاعصً اأن ت، فٌما ٌجب علٌها همعصٌتها إٌا: اصطبلح  ا  المراد بهطبع 

فراشه إلى  ًءإذا دعى الزوج زوجتة أن تج: "هللا علٌه وسلم قال ىالرسول صل ألنّ ء، فً الوط خاصة

ٌجب فٌما ٌجب  كما هو فً الصحٌح. "تصبح حتىفبات غضبان علٌها لعنتها المبلئكة  ء،فؤبت أن تجً

تجٌبه  ن تمنعه اإلستمتاع بها أوؤٌعنً عبلمات النشوز ب - الزوجة أماراته هظهر من هذ ىفمت ،علٌها

  .ةذلك أن ٌتدرج فً عبلج هذه المشكلفٌجب علٌه حٌن  ة،و متكرهأ ةوهً متثاقل

فها باهلل خوّ  "فعظوهنّ  تً تخافون نشوزهنّ بلوال: "تعالىقال  ،تعالىٌخوفها باهلل  ٌعنً "وعظها: "قال

األدب حرم حٌنئٍذ  ىالطاعة وإلإلى  فإن رجعت ،ذلكإلى  سوة وماه سٌسقط عنها النفقة والكوبؤنّ  تعالى

ٌعنً ترك مراجعتها  ،فً المرجع هجرهات بعد وعظها المرحلة الثانٌة وهً الهجر والضرب. فإن أصرّ 

، ثة أٌام ال ٌزٌد عن ثبلثة أٌاموفً الكبلم فقط ثبل .ا بوقت معٌن وال بؤٌام معٌنةٌعنً لٌس محدود   ،ما شاء

ت مع فإن أصرّ  "المسلم فوق ثبلثة أٌامن ٌهجر أخاه أال ٌحل لمسلم : "هللا علٌه وسلم ىرسول صللقول ال

وأن ٌتجنب مقاتل  أن ٌكون عشرة أسواطة والسنّ  ،ال ٌجرحها به اغٌر شدٌد ٌعنً ضرب   ضربهاالهجر 

سؤل الزوج كما الصبلة والصوم  ونحو ذلك وال ٌُ  "ترك فرائض هللاعلى  وله ضربها: "قالالبدن كالقلب. 

 قال اإلمام أحمد لما ضربت أهلك. 

، زوج زوجته بعوٍض بؤلفاٍظ مخصوصةفراق ال: الخلع بضم الخاء وسكون البلم هو، عل  الخ  باب فً 

وكذلك فً حدٌث  "،فتدت بهافبل جناح علٌهما فٌما   ٌقٌما حدود هللافإن خفتم أاّل  :"تعالىقوله  فٌه واألصل

ٌا رسول هللا ثابت بن قٌس ال أعٌب  :رأة ثابت بن قٌس رضً هللا عنه فقالتمالما جائت : "ابن عباس

أتردٌن علٌه  :هللا علٌه وسلم ىرسول هللا صل :قال ،ولكنً أكره الكفر فً اإلسبلم ،علٌه فً خلٍق أو دٌن

 :له عدة أحكام :قال. وهو ما رواه البخاري "فؤمرها بردها وأمره بطبلقها ،نعم :فقالت ،حدٌقته

 لسوء العشرة بٌن الزوجٌن بؤن ٌكون كل واحد منهما  ،ح لسوء عشرةابٌُ  :قال ،اإلباحةحكم األول: ال

لقة شكله أو  ،باح لبغضهٌُ  اوأٌض  ٌكره اآلخر.  إذا أبغضت المرأة زوجها سواء كان السبب ُخلقة أو خ 

إذا كان ضعٌف  ،ة دٌنا وقلوكبر  . اأن تخالعة وكذلك إذا كان كبٌر   باح للزوجةه ٌُ ا فإنّ أعضائه أٌض  

 المرأة ٌباح لها أن تخالع زوجها.  الدٌن فإنّ 

 ه لكنّ  - ستقامة الحال بٌن المرأة وزوجهااالخلع مع  كرهٌ  ٌعنً  ،ستقامةاوٌكره مع  :الحكم الثانً: قال

 .ٌصحّ 

 :ق علٌها أو منعها حقوقها و ضٌّ أها بالضرب ٌعنً ضرّ  -وذلك إذا عضلها  ،التحرٌم الحكم الثالث

 . الخلع حٌنئٍذ محرم وباطل وال ٌصحّ  فإنّ  ،لها لتفتدي نفسها ان القسم والنفقة ظلم  م



 
 

إذا وقع الخلع بلفظ خلع أو فسخ أو مفاداة ، هو بلفظ خلع :قال ؟هل الخلع فسخ أو طالقكلم المإلف ثم ت

الطبلق غلب  ىفإن نووٌشترط لٌكون فسخ أن ال ٌنوي بهذه األلفاظ الثبلثة الطبلق.  ،ه ٌكون فسخفإنّ 

ه فإنّ  اه إذا لم ٌنوي طبلق  فإنّ  ،إذا وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفاداة اإذ   ،االخلع وصار طبلق  على  الطبلق

وقع بغٌر لفظ الطبلق لكن ، تهوإن وقع الخلع بلفظ طبلق أو نٌّ  ه طبلق.فإنّ  اطبلق   هوإذا نوا ا،ٌكون فسخ  

ه ال ٌستطٌع الزوج أن ٌرجع إلٌها أنّ : والمراد ببائنة ة،لقة بائنه ٌقع طفإنّ  ،الطبلق أو كناٌة الطبلق ىنو

 . وهً فً عدتها حتىإال بعقد جدٌد وولً وشروط 

 :ٌشترط لصحته عدة شروطالخلع  ولٌصحّ  :قال

 تركه كالثمن فً  ركن فٌه فبل ٌصحّ  ،وال ٌصح إال بعوض :قال ،ضو  أن ٌكون بع   :الشرط األول

ا إذا لم ٌكن هناك عوض فبل أمّ  ،هذا الشرط األول ،أو من غٌرها سواء كان العوض منها ،البٌع

كره وٌُ " :بدون مهر وتكون المرأة مفوض. قال ؟ ٌصحّ بدون مهر ا النكاح هل ٌصحّ الخلع. أمّ  ٌصحّ 

 ٌعنً العوض - بذله وٌصحّ  .ٌؤخذ منها مثل المهر الذي أعطاها إٌاه "أن ٌؤخذ منها أكثر مما أعطاها

 ىكعل "وٌصح بمجهول" :من زوجته وأجنبً. قال االمكلف غٌر مخلوع   رّ هو الحُ تبرعه و ممن ٌصحّ 

 ًءوكذلك ٌصح بشكل هذا ٌصح أن ٌكون عوض  فً الخلع.  ،و ما فً جٌبها من نقودأما فً بٌتها 

ذكرنا أنه شرط وال  - ٌعنً ال ٌصحّ  ،ال بغٌر عوض ،معدوم كحمل أمتها أو غنمتها أو شجرتها

 ٌصح بغٌر عوض. 

 لكن إذا وقع الخلع بعوض محرم  ،ٌشترط أن ٌكون هذا العوض مباح ،وال بمحرمشرط الثانً: ال

هذا العوض  ٌعلمان أنّ  هذا العوض محرم كؤن ٌكونا مثبل   ن كان الزوجان ٌعلمان أنّ إه ال ٌنفذ. فإنّ 

 ،بٌت لعه مثبل  ه محرم كؤن خاوجوده كعدمه. وإن لم ٌعلماه أنّ  ألنّ  الخلع ال ٌصحّ  فإنّ  اوخنزٌر   اخمر  

 فحٌنئٍذ ٌصح الخلع وٌلزم الزوج بدل هذا البٌت.  ،لٌس لها افخرج البٌت مستحق  

 :شترط أال ٌكون الخلع حٌله إلسقاط الطبلق. ٌُ ، وال حٌلة إلسقاط طالق: قال الشرط  الثالث 

قول ٌ، فعل فً زمنعلى  مرأتهاق الزوج طبلق هذه المسؤلة أن ٌعلّ المسؤلة؟ صورة  هما صورة هذ

ٌؤتً رمضان وهً  عها قبل رمضان بٌوم أو ٌومٌن حتىثم ٌخال ،طالق إن جاء رمضان فؤنتِ  مثبل  

 ،ٌومٌن ثم ٌعقد علٌها بعد أول رمضان بٌوم أو ،زوجةعلى  فٌكون الطبلق لم ٌقع ،لٌست زوجة له

 تنفسخ منه. وٌقع الطبلق فتكون زوجة له لم  ،ه ال ٌصحّ من الطبلق فإنّ  ههذا إذا وقع الخلع إلسقاط

 الطبلق المعلق ،ز بعوض كخلع فً إبانتهالطبلق المنجّ  بؤنّ  رونهاٌصدّ  ةمسؤل ههذ "متى إذا قالو" :قالثّم 

كخلع فً إبانته ٌؤخذ حكم الخلع لكن ٌحسب علٌه  ، إذا علّث الطبلق بعوض فإّنه ٌكونز بعوضأو المنجّ 

 طبلق. 

ها ا فإنّ مجرد بذلها بما شرط علٌه، طلقت بعطٌته ،أو إن أعطٌتنً ألف فأنت  طالق ،متى وإذا قال :قال

فلٌس له إبطاله بخبلف الزوجة  ،ه ٌكون ملتزم به من جهتهحٌنئذ تطلق. وإذا قال الزوج هذا التعلٌق فإنّ 

على  أو خلعنً لؤللفاوإن قالت  ة،ولو تراخت ال ٌشترط الفورٌ وتطلق بعطٌتهإذا قالت ذلك كما سٌؤتً. 

خبلف الزوج  ،الفورٌةعلى  بشرط أن ٌجٌبهاوٌستحقها  ،ها تكون بائن منهألٍف ففعل خالعها أو طلقها فإنّ 

للزوجة أن ترجع قبل أن ٌفعل  الو تراخت فً عطٌته ٌقع الطبلق. وأٌض   حتىذلك  هإذا قالت زوجت

 فلها رجوع قبل أن ٌفعل الزوج ما طلبته منه.  ،فبل ٌلزمها التعلٌق من جهتها ،الزوج ما طلبته

لٌس ، ابنه الصغٌر وال طبلقها ةب أن ٌخالع زوجاألعلى  ٌعنً ٌحرم ،ولٌس له خلع زوجة من الصغٌر

لكن ٌجوز أن ٌخالعها من ماله كما نص  ،من مالها ًءوٌحرم أن ٌخالع ابنته الصغٌرة بشلؤلب وال ٌجوز 

 علٌه الشرح الكبٌر. 



 
 

ق طبلق إذا علّ  ،و ال فنكحها فوجدت طلقت وكذا عتقأثم أبانها فوجدت  ةصفعلى  ق طالقهاإن عل  و

ثم دخلت  ،ا بخلع أو طلقةفؤنِت طالق ثم أبانها إمّ  دار أخٌكِ  كؤن ٌقول لها إن دخلتِ  ،صفةلى ع الزوجة

فوجدت هذه الصفة بعد  ى،عقد علٌها مرة أخر - أو بعد شهر تزوجا ةثم بعد سن ،و لم تدخلأدار أخٌها 

صفة ثم باعه فوجدت على  اق عتق  لو علّ  ،اوكذا عتق   :عن اإلمام أحمد قال .اها تطلق نص  العقد الثانً فإنّ 

 ه ٌعتق العبد. فوجدت فً ملكه هذه الصفة فإنّ  هثم عاد إلى ملك ،الصفة أو ال 

قٌد النكاح بإٌقاع  حلّ ه، النكاح أو بعضقٌد  : حلّ اوشرع  ة، هو التخلٌ :اللغةوالطبلق فً ، الطالقكتاب 

األحكام  هوالطالق تعترٌجعٌة. قها طلقة رن ٌكون طلّ ؤبعض قٌد النكاح ب أي حلّ  ،و بعضهة أنهاٌة عد

 :التكلٌفٌة الخمسة

 :لحدٌث ابن  ،التً تكون الحٌاة بٌن الزوجٌن مستقٌمة ةفً الحال، كره بال حاجةٌ   :قال الحكم األول

رواه  "أبغض الحبلل إلى هللا الطبلق: "هللا علٌه وسلم قال ىرسول هللا صل هللا عنهما أنّ  ًعمر رض

 ه ابن الحاكم. حأبو داوود وابن ماجه وصحّ 

  ٌُ :ًباح. ٌُ ه حٌنئذ كسوء خلق المرأة والتضرر به فإنّ ، باح للحاجةٌ  ٌعنً  -باح لها الحكم الثان 

 :استدامة عقد النكاح تضررها ، ٌعنً هنا المقصود به النكاح ،ءلتضررها بالوط ٌسن   الحكم الثالث

لتركها  اأٌضً  ٌسن  . ىوالمنته اعاإلقنبل النكاح فً  ءولٌس المراد به الوط،ستدامة عقد النكاح اب

نحو  - ة ونحوهماتترك العفّ ، ةكؤن تترك صبلة وعفّ  تعالىٌعنً تفرٌقها فً حقوق هللا  ،صالة

  .الصبلة والعفة

 ،قهاالزوج أن ٌطلّ على  ة ٌجبإذا تركت المرأة العفّ  :الرواٌة الثانٌة فً المذهب - والقول الثانً

 قها. الزوج أن ٌطلّ على  ه ٌجبفً المذهب أنّ  ىالرواٌه األخر، لىتعاطت فً حقوق هللا وكذلك إذا فرّ 

  :فً حالتٌن ٌحرم الطالقالحكم الرابع: 

  .: الحٌضىالحالة األول -

 .: فً طهر أصابها فٌهالحالة الثانٌة -

  :ه، امرات ؤالذي حلف أن ال ٌط: المولً، المولً بعد التربصعلى  ٌجب الطالقالحكم الخامس

زوجته أو  ؤا أن ٌطنتهت األربعة أشهر فٌجب علٌه فً هذه الحالة إمّ افإذا  ،فٌنظر أربعة أشهر

 ٌجب علٌه أن ٌطلق.  ،قٌطلّ 

ذلك لاالبن أن ٌمتثل على  ه ال ٌجببطبلق امرأته فإنّ  - بالطبلقم ابنهما و األأذكر العلماء لو أمر األب و

 ىط لقول الرسول صلالطبلق إال من زوج فق ٌصحّ ال  ،اولو ممٌز   ،زوجٍ  من إال وال ٌصحّ  :قال ،األمر

ٌعلم الممٌز : ٌعقله .هٌعنً ال ٌشترط بلوغ اولو كان ممٌز   "خذ بالساقأإنما الطبلق لمن : "هللا علٌه وسلم

  منه الطبلق. ه حٌنئذ  ٌصحّ فإنّ ، امرأته عنه الطبلق سوف ٌفصل نّ أٌفهم  ،زوجته تبٌن منه بالطبلق أنّ 

كره إذا أُ  ،كرهأو أ  . ه ال ٌقع طبلقهإذا زال عقل اإلنسان بجنون أو إغماء فإنّ ، هومن عذر بزوال عقل

ه عندنا فً المذهب واإلكرا ،ٌكون بعقوبة كضرب وخنق له ا أنواإلكراه إمّ ، مراتهاطبلق على  الرجل

باه ٌعنً ال ٌكون اإلكراه إذا ضرب أ ،ولدهعلى  أو ،الشخص نفسهعلى  عتبار أن ٌكوناٌكون الذي له 

 ،ٌطلق حتىٌضرب  ،ٌعنً ٌعاقب :ا بعقوبةإمّ  ،اإلكراه فقط للنفس والولد ،أو أمه أو أخٌه ال ٌكون إكراه

كؤن  ،د بهأن ٌنفذ ما هدّ على  د من شخص قادرإذا هدّ  :أو بالتهدٌد ،قال تنفك عنه هذه العقوبة إال إذا طلّ 

ق فإذا طلّ  ،د بهده سوف ٌوقع ما هدّ الذي هدّ  أنّ  الظنّ على  اض  ول كبٌر وٌغلب أٌإٌكون سلطان أو مس

 لذلك لن ٌقع الطبلق. 

تً ذكرها  شٌخ وهذا من المسائل ال ،طبلقه ال ٌقع ق فإنّ المذهب من سحر لٌطلّ على  كذلك كالمكره

وي االحجّ عتمدها الشٌخ ا وكذلك ا،مستمر   امذهب   ،ىالمنتهعتمدها الشٌخ النجار فً او ،اإلسبلم رحمه هللا



 
 

الطبلق ال  فإنّ  أن ٌطل ق حر اإلنسانه إذا سُ ذكر شٌخ اإلسبلم أنّ ، ىمنتهال اٌةغفً  والشٌخ مرعً الكرمً

  .وهو من أعظم اإلكراهات :لتق اوقال أٌض   ،الفروعختصر علٌه فً ارداوي ومقال الشٌخ ال ،ٌقع

هل ٌجوز له أن ٌطلق؟ هذا إذا طلق نقول له  ،ق فإننا ال نمتنع عن شتمكإذا لم تطلّ : تم لٌطلقن شُ ا م  مّ أ

 هذا ٌسٌر.  شتم أو سبّ إذا  ،كلٌهللا ٌخلف ع

 :شروط صحة الطالق

 التربص إذا لم ٌفق.  المولً بعدعلى  أو من الحاكم ،ن ٌكون من زوجأ ول:الشرط األ 

 :ًمن ذلك السكران  ىستثنوٌُ ، ن ٌكون ٌعقل الطبلقأممٌز بشرط  ولو أن ٌكون عاقل الشرط الثان

 . ًءٌعاقب بكل ش ،ٌعه شرائهب ه ٌعامل كالصاحً وطبلقة ٌنفذ ومعاملتهفإنّ  ،اآلثم

  :اطبلق مكره ظلم   فبل ٌصحّ  ،أن ٌكون مختارالشرط الثالث . 

 :ن وال طبلق م   ،ٌكرره لتعلٌم هطبلق لفقٌ فبل ٌصحّ ، أن ٌرٌد من لفظ الطالق معناه الشرط الرابع

ً لت لزوجتفق :ٌحكً لمجموعة أو فً درس ،فقلت لزوجتً أنِت طالق: نفسهعلى  ٌحكً طبلق ولو

توكٌله  طبلقه صحّ  ومن صحّ الطبلق.  ىه ال ٌرٌد معنهذا ال ٌقع ألنّ  فإنّ  ،أو هً طالق ،نِت طالقأ

  .فٌه

 ؟األنكحة التً ٌقع فٌها الطالقما هً  :ةمسألوهناك 

   ٌقع فٌه الطالق الصحٌحمنها  :أوال. 

   ٌ حه ما ٌصحّ وإنّ  -ً وهو فً مذهب النكاح المختلف فً صحته "كالنكاح ببل ول ،النكاح الفاسد :اثان

" هذه أنكحة فاسدة ٌصح فٌها الطبلق وفائدة ةو نكاح الشغار والمحلل والمتعأأو ببل شهود  ،الحنفٌة

ال  ةقها فً الفاسد ثبلثولو طلّ ، من الطبلق ىما مضعلى  ٌتزوجها ،ه لو طلقها ثم تزوجهاذلك أنّ 

فهذا  ،بطبلنه ىلذي أجمع العلماء علوهو ا النكاح الباطلقً بوعقد جدٌد.  ءٌعود إال بعد زواج ووط

أما ، ن ٌفارقها وال ٌطلقهاأفبل ٌقع فٌجب علٌه  ،ال ٌقع فٌه الطبلق كالزواج بالخامسة أو أخت زوجته

وتوكله  ،توكٌله فٌه طبلقه ٌصحّ  ومن صحّ ، حهمن خبلف من صحّ  االفاسد فٌلزم أن ٌطلق خروج  

ل أ ٌصحّ  ه له فإنّ  له حدّ  ل الوكٌل ولم ٌحدّ وإذا وكّ ه. كل غٌرغٌره وٌوعلى  أن ٌتوكل -ن ٌوِكل وٌوك 

لٌس له أن ٌطلق إال واحدة إال أن ٌجعل له  اوأٌض   ،لكن ال ٌطلق وقت البدعة ،ٌشاءمتى  ن ٌطلقأ

 أكثر من ذلك. 

   توكٌل الرجل المرأته فً الطبلق ٌصحّ  اأٌض  ، ق الطبلق كالزوجلٌس له أن ٌعلّ  :األمر الثالثا أٌض، 

ه فإنّ  ،ل رجل أو امرأة أو امرأتهسواء وكّ  -ل طبلق زوجته ومن وكّ  ،فسها أو غٌرهافً طبلق ن

 ئا إذا وطأٌض   .ٌفسخ ٌقول عزلتك أو عزلت امرأتً ن ٌرجع عنهأ ،ٌبطل التوكٌل بالرجوع عنه

 ل طبلقها ٌبطل التوكٌل. امرأته التً وكّ 

 :طالق سنً وطالق بدعًهناك . أن ٌطلقها واحدة فً طهر لم ٌجامعها فٌه ةوالسن :قال

 .ا أذن الشارع فٌهم: الطبلق السنً هو -

 .ما نهً عنه الشرع :هو لطبلق البدعًا -

سعود قال ابن م "،وأحصوا العدة لعدتهنّ  ء فطلقوهنّ اٌا أٌها النبً إذا طلقتم النس: "تعالىقوله  واألصل فٌه

غضب على ابن  هللا علٌه وسلم ىالنبً صل وألنّ . أي طاهرات بغٌر جماع: وابن عباس رضً هللا عنهما

 ره فلٌراجعها ثمّ مُ  :فقال لعمر ،وأمر بمراجعتها ،ا طلق امرأته وهً حائضعنهما لمّ  هللاعمر رضى 

 رواه البخاري ومسلم." إن شاء طلقها طاهرة من قبل أن ٌمس تطهر ثم تحٌض ثم تطهر ثمّ  حتىلٌمسكها 



 
 

قها واحدة فً طهر جامع لو طلّ  ،دعة فً طهر لم ٌجامع فٌهقها ثبلثة بٌعنً لو طلّ ة، قها واحدن ٌطلّ أ ةالسن

 بدعً محرم. طبلق ه أنّ  ىهذا ٌسم - ٌعنً اغتسلت من الحٌض ثم وطئها ثم طلقها ،فٌه

بها فً مدخول  ،ه ال ٌحرمٌعنً لو طلق امرأة لٌس مدخول بها فإنّ  ،فً حٌض ول بهاقها مدخوإن طل  

من ذلك إذا  ىستثنلكن ٌُ ، زوج إذا فعلهمحرم ٌؤثم اله حكمهذا  -محرم  ةحٌض أو طهر جامع فٌه فبدع

 إذا سؤلته المرأة وهً حائض أو فً الطهر الذي جامعها فٌه قالت له طلقنً، عوضعلى  اسؤلته طبلق  

ه ال لكنّ  ةٌكون بدع ،تهه ال ٌحرم مع بدعٌّ ق بخلع ٌلزم العوض فإنّ ٌعنً خلع أو طبلق معلّ  ،عوضعلى 

رأته وهً حائض امالزوج أن ٌطلق على  إذا كان النكاح فاسد ال ٌحرم اعثمان. أٌض  ٌحرم كما قال الشٌخ 

 ه.أو فً طهر وطئ فٌ

هذا  ،وٌقع :قال، الطالق ٌقعهذا  رأي الجماهٌر من العلماء المسلمٌن أنّ  ؟وهل ٌقع هذا الطالق أو ال ٌقع

بلم رحمه لٌه شٌخ اإلسإما ذهب وقوع الخبلف لعلى  تدل اكثٌرة جد   ةوهناك أدل ،رأي المذاهب األربعة

هناك  ،الطبلق البدعً فً الحٌض ٌقع أنّ  ةفالمذهب والصحٌح األقرب للسن. ا ابن القٌمهللا وتابعه أٌض  

 وهل ٌراجعها إال أنّ  ،ن ٌراجع زوجتهأصلى هللا علٌه وسلم أمر ابن عمر الرسول  منها أنّ  ةكثٌر ةأدل

فً  ةا هناك أدلّ أٌض   .القوٌة ةوهذا من األدل ،لم تطلق منه كٌف ٌؤمره بمراجعة امرأة ،الطبلق قد وقع

 صلىفراجعها كما أمره النبً ، قها تطلٌقة فحسبت من طبلقهاوكان عبد هللا ابن عمر طلّ  :قال نافع :مسلم

نفسه أو النبً على  هل ابن عمر حسبها هحسببعض العلماء ٌقول لم نعرف من الذي  ،هللا علٌه وسلم

 .وسلمصلى هللا علٌه 

من أقوى  -من كتب  ىماهٌر من العلماء وكذلك هناك أقوولذلك رأي الج ،هذا كبلم فٌه ما فٌه من الطعن

وأتى بكبلم  ،ه ٌقعح أنّ ورجّ  امستفٌض   ابحث   بحث المسؤلة ،بسام ٌت توضٌح األحكام للشٌخ عبد هللاما رأ

ها حسبت علٌه فً التً فٌها صراح أنّ الشٌخ بسام رحمة هللا لم ٌنتبه بعض الطرق  الشٌخ األلبانً وأنّ 

الطبلق  بطرق كثٌرة فً الحدٌث صحٌح فً أنّ  ىأت ،بعض الرواٌات وحسبت تطلٌقة كما رواه ابن حجر

 .لٌه شٌخ اإلسبلم رحمه هللاإٌقع خبلف لما ذهب 

ق امرأة هللا علٌه وسلم أمر ابن عمر أن ٌراجعها. لو طلّ  صلىالنبً  ألنّ  "رجعته ولكن تسن   ،وٌقع: "قال

ٌ  فإنّ  اثبلث   طالق  أو قال أنتِ  ة،طالق ثبلث نتِ أوسواء قال لها  ،وهل ٌقع أو ال ٌقع ا،ومحرم   اه ٌكون بدع

 ىا لرأي شٌخ اإلسبلم الذي ٌرخبلف   ،اأٌض   اه ٌقع ثبلث  ه ٌعدد األلفاظ. المذهب عندنا أن  لو أنّ  -طالق طالق 

 ه ٌقع. نّ أعلى  ٌة رحمه هللا لكن المذهبوهذا قد ٌكون له وجهة نظر قو ة،ها تقع واحدأنّ 

ه ٌجوز أن نّ أل ،هاإوإن كان ٌط حتىالتً ٌستبٌن حملها ٌجوز  "وال سنة وال بدعة لمستبٌن حملها: "قال

وال غٌر مدخول بها هإالء  ،وآٌسة ؤ،وال لصغٌرة ال توط ة،أو بدع ةوطبلقها ال ٌصف بكونه سن ،ٌطلقها

 . اوٌقع بصرٌحه مطلق   لطبلقها ةوال بدع ةاألربع ال سن

 :وهً ةالكناٌأما ، ا سواء نواه أو لم ٌنوِ ال ٌحتمل غٌر ما وضع له اللفظ مطلق   ما :هو صرٌح الطالق

 الكناٌة :كناٌة خفٌة، كناٌة ظاهرة: تنقسم لقسمٌن ةالكناٌو، التً تحتمل الطبلق وتحتمل غٌرهااأللفاظ 

 ةالخفٌا وأمّ  .اواأللفاظ الظاهرة ستة عشر لفظ  ، ظهروالطبلق فٌها أ ،وضعت للبٌنونة ما: هً الظاهرة

 لم ٌملق.  ٌقع فٌها واحدة ما ةوالخفٌ اوالظاهرة ٌقع الطبلق بها ثبلث   ،افظ  فعشرون ل

هذا مصدر تطلق  إذا قارنت الطبلق فإنّ  ،لفظ الطبلق ،صرٌح الطبلق -وصرٌح  ة،وكناٌة مع النٌ :قال

أن  :التصرٌف أن ٌتصرف من مصدره خمسة أشٌاء ،بلقما تصرف من كلمة الط -وما تصرف منه 

فبات عندنا كل ما  ،واسم الفاعل واسم المفعول ،والفعل الماضً ،والفعل المضارع ،ٌشتق منه فعل األمر

أطلقً هذه ال تطلق  - ه ٌقع منه الطبلق غٌر أمر كؤطلقًفإنّ  ،طلقتك ،نِت طالقأف من كلمة طبلق تصرّ 



 
 

 ،ه وعدألنّ  من ذلك الفعل المضارع كتطلقٌن مثبل   ىستثنوكذلك ٌُ  ، ٌصلح لئلنشاءاألمر ال بها المرأة ألنّ 

ه ال ٌقع قة بكسر البلم فإنّ مطلِ  - نتِ أقة كمطلِ  ،بكسر البلم - كذلك اسم الفاعلوالوعد ال تطلق به المرأة. 

 به الطبلق. 

ً   وإن قال أنت  " :قال رحمة هللا ً  و ما حل هللا عأحرام أو كظهر أمً  عل ا من كثٌر  " حرام فهو ظهار ل

ًّ " ،فً المدرسة ٌطلق فً المدرسة حتىوالد والطبلب األ هذه  ،بٌهأمن  ؟ٌن أخذهاأهو من  "الطبلق عل

ًّ " ،ااأللفاظ خطٌرة جد   جة وٌطلقها وهو لٌس له زو وهو أصبل   ،مثبل   "و تخرجونأالحرام تدخلون  عل

 .خالً من الزواج

ًّ  نتِ أ :وإن قال هذه  طبلق فإنّ  ىولو نو ،فهو ظهار ،حرام ًعل هللا كظهر أمً أو ما حلّ و أحرام  عل

لمحرمة علٌه بحٌض افً الطبلق إال إذا قال هذه االلفاظ  ةفبل تكون كناٌ ،فً الظهار األلفاظ صرٌحة

ًّ  نتِ أ :فقال ،أو محرمة مثبل    ٌشترط أن ٌنوي أنتِ فلٌس ظهار.  ة، أو محرمك حائض مثبل  حرام ألنّ  عل

 ًّ  .فهذا ال ٌترتب علٌه حكم ،ذلك أو نفساء وٌنوي ةحائض أو محرم  ألنكِ حرام مثبل   عل

ًّ  أنتِ  :فإن قال ،و ٌمٌنأا كان أو ظهار طبلق   ،وقع ما نواه كالمٌتة والدم :وإن قال  ىكمٌتة ونو عل

ٌن إذا رة ٌموٌلزمه كفا ،ه ٌمٌن فهو ٌمٌنأنّ  ىوإذا نو ،أنه ظهار فهو ظهار ىوإن نو ،طبلق فهو طبلق

 . فهو ظهاروال ٌمٌن  اوال ظهار   افإن لم ٌنوي طبلق   - ومع عدم النٌة حنث.

ٌ  ٌعنً ٌُ  نٌ  دُ  ،حلفت بالطبلق وكذب :وإن قال :ثم قال فً الظاهر  اأمّ  ،ن فٌما بٌنه وبٌن هللا عز وجلد

 اوهذا أٌض   -خذة له بإقراره. ما المراد بالحلف فً الطبلق آمُ  احكم   هالطبلق نلزم هعندنا فً الدنٌا ٌلزم

 الحلف بالطالق ،وهو الواقع بٌن الناس اآلن لؤلسف اجد   ةخ اإلسبلم رحمه هللا مخالفة كبٌرٌخالف فٌه شٌ

 إذا قال ٌعنً مثبل   ،و التكذٌبأفعل ٌقصد به المنع منه أو الحث علٌه أو التصدٌق على  تعلٌق الطبلق :هو

إن  ،هذا حلف بالطبلق ى،ه ٌجلس ٌتعشأنّ على  ك تحثه؟ أنّ عندي ما الذي ترٌده ىالطبلق تتعش ًّ عل

ٌعنً نفس الٌمٌن ضع كلمة الطبلق محل  ،اٌرٌد منعها فهذا حلف أٌض   ،طالق ك فؤنتِ بٌت أهلِ إلى  ذهبتِ 

 .الٌمٌن ىنفس الٌمٌن ٌجري مجر ،لفظ الجبللة

مهور ج ة،مم رحمه هللا ومن معه وجمهور األختلف فٌه شٌخ اإلسبلا ،ختلف فٌه العلماءاا وهذا أٌض  

 شٌخالطبلق ٌقع.  إن تحقق المعلق علٌه فإنّ  ،تعلٌق الحقٌقةفً هو  ،حلف وٌقع به تعلٌق هأن  على  ةاألم

 ر عن الٌمٌن. كفّ وٌلزمه كفارة ٌمٌن ٌُ  ٌمٌنه اإلسالم على أن  

هذا كٌف . افر كفر عن هذا إن شاء هللا خٌر  ا من طبلب العلم ٌتصلوا علٌه ٌقول كهذا تساهل فٌه كثٌر  

تكون فً محكمة  وٌنبغً أن ،الجوّ فً الطبلق ال تكن  ىا كان رجل متساهل الفتور لٌس بهٌن أبد  األم

هناك ابن  -والجمهور  المذهب عندنا. افً الجواالت هذا األمر خطٌر جد   ما ،منصب أو مقام علم

 بإجماعات أنّ  ىتوأ ،ةالدرة المضٌّ سمها اشٌخ اإلسبلم فً رسالة على  السبكً رحمه هللا والشافعً رد

ابن عمر  فً صحٌح البخاري أنّ  ابؤثر قوي جد   ىوأت .الحلف فً الطبلق: الطبلق ٌقع فً هذه المسؤلة

فقال ابن عمر فً  ،هلهاأإلى  بٌت أخٌها أو ذهبتإلى  إذا ذهبت :فقال ،ةالبتق امرأته ل عن رجل طلّ ئسُ 

عنهما أو برأي شٌخ  هللا ًعمر رضفنؤخذ برأي ابن  ،هذا صرٌح ،البخاري إن ذهبت فقد بتت منه

 أن رأي ابن عمر أقرب للصواب.  ىرأ ،اإلسبلم

وهذه أرحام وفروج  ،وٌتساهلون فً القضٌة ك تدمر البٌوت طٌب الناس ال ٌتسرعونبعضهم ٌقول أنّ 

ً من أعظم العقود وف -ٌعظم هذا العقد  ،الكلمة ان هذا الفرج بكلمة هللا عز وجل بهذهستباح اللساما وإنّ 

فرها وٌكه ٌمٌن وشٌخ اإلسبلم قال أنّ . ا خبلف كما ذكرنافالمسؤلة فٌها طبع   اإلسبلم عندنا عقد النكاح

كرت لكم الدلٌل الصرٌح المذهب عندنا ورأي الجماهٌر من أهل العلم وذ ،بكفارة ٌمٌن وال ٌقع الطبلق



 
 

ٌ   السبكً رحمه هللاو ة،فً المسؤل هذه  ةا لكن المسؤلأبد  هذه القسوة  وال نقبل ،شٌخ اإلسبلمعلى  اكان قاس

ٌ   ان بٌان  بٌّ   خاصة فً الرد على شٌخ اإلسبلم.  ف رسالةألّ ا وشاف

نقول أن زوجتك طلقت منك إذا  ،زوجتً وهو كاذب علىقال حلفت بالطبلق  ،حلفت بالطبلق :وإن قال

 فعله أو تركه. على  فعل ما حلف

العبرة فً الطبلق معتبر الطبلق فً عدد " اثنتٌن اض ثالثة تطلٌقات وعبدً ومبع   اوٌملك حرً " :الق

 .ٌملك اثنتٌن افٌملك ثبلثة وإن كان عبد   افإن كان حر   ،حرٌة ورق ولٌس بالنساء ةالطلقات بالرجال

 :اإلصطبلحوأما فً ، هو من الثنً وهو الرجوع :اللغةفً  ستثناءاال"، استثناء النصفً وٌصح  " :قال ثمّ 

ن فؤقل م ،ستثناء النصفًا وٌصحّ  :ٌقول. ن متكلم واحدأو ما ٌقوم مقامها مبإال  ةإخراج بعض الجمل

 النصفً فإذا كان أكثر من االستثناء ،طالق طلقتٌن إال واحدة نتِ أطالق ثبلثة إال واحدة،  أنتِ  :طلقات

 ؟ ال ٌصح. هل ٌصح االستثناء ،طالق ثبلثة إال اثنتٌن نتِ : أالنصف

منهن أقل من  ىستثنا ة،وفبلن ةإال فبلن ةوفبلن ةمنه فبلن ىفاستثنقات لو طلق زوجاته األربع ومطل

وشرط تلفظ  :قال - شترط لصحة اإلستثناء أربعة شروطٌ  . االستثناء وإال فبل ٌصحّ  صحّ  ،النصف

 :دإتصال معتا

 :ذلك تلفظ باالستثناء ال ٌستثنً ة"إال طلقتٌن ،إال  فبلن" ن ٌتلفظ فً االستثناءأٌشترط  الشرط األول 

 بقلبه إال كما استثناه المإلف. 

  :ًالفظ  ، اا أو حكم  إما لفظ   ،تصال معتداالشرط الثان:   ٌ أن ٌقطع  :اما حكم  أو، اكؤن ٌؤتً به متوال

 .ٌسٌر كسعال أوعطاس مثبل   ًءمنه بش ىتصال بٌن المستثنً والمستثناال

 :قال الشرط الثالث:   ٌ طالق ثبلثة إال طلقة  ه. ٌعنً أنتِ من ىستثناء قبل تمام المستثنأن ٌنوي اال ،تهن

ه ال ٌنفعه ا فإنّ بعد التلفظ بقوله ثبلث   ىفإن نو ،منه تؤتٌه النٌة ىا أو المستثنقبل أن ٌتم قوله ثبلث  

 منه.  ىأن ٌنوي قبل تمام المستثن ال بدّ  ،االستثناء

 ٌكون االستثناء فً النصفً فأقلأن  :وهو الذي ذكره أوال   - الشرط الرابع . 

لكن ه ٌصح االستثناء. فإنّ  ةبقلبه إال فبلن ىستثناو ،هءق نساإذا طلّ  "بقلبه من مطلقات وٌصح  " :قال

 أن ٌتلفظ.  ال بدّ  ،بقلبه فً عدد الطبلقات ًال ٌصح أن ٌستثن -الطلقات 

فتطلق فً الحال  ،ه قبل موتهنّ أكل ما قبل موته ٌصدق علٌه  تطلق فً الحال ألنّ  ،طالق قبل موتً وأنت  

البٌنونة حصلت بالموت ، فبل تطلق لحصول البٌنونة ،طالق قبل موتً أو مع موتً نت  أ :عده أو معهوب

 .بعد الموت نكاح ٌزٌله الطبلق ىقبل وقوع الطبلق فلن ٌبق

هذا الشهر أو فً هذا الٌوم أو فً هذه  طالق فً ٌعنً أنتِ  "و السنةأوفً هذا الشهر أو الٌوم " :قال

 ما قاله. ٌف كونهعلى  كل وقت من هذا الٌوم وهذا الشهر صادق ألنّ  تطلق فً الحال ،السنة

خر أنت طالق فً هذا الشهر وأردت ونوٌت أن ٌكون فً آ ،ر الشهرأردت آخِ  - ر كلّ آخِ  أردتُ  :قالفإن 

 ألنّ  ،أما بٌنه وبٌن هللا ال ٌقبل إال إذا كان صادق ،فً الدنٌا ٌعنً عندنا ،اه ٌقبل منه حكم  فإنّ  ،هذا الشهر

أو  اغد   :فً ٌوم غد قال :ما قال ،اا قال أنت طالق غد  ا إذأمّ  ،لن نعرفه إال من جهته وهو قد أفصح بههذا 

أردت آخر  :أول الٌوم عندنا بطلوع الفجر فلو قال، بؤوله تطلق م السبت ونحوه كٌوم الخمٌس مثبل  ٌو

 .ل جزء من الٌوماللفظ الوقوع فً ك ىمقتض ألنّ  ،اللفظ ىه مخالف لمقتضالٌوم لم ٌقبل ألنّ 



 
 

ٌحسب من قوله ذلك  ة،باألهل اطالق ٌمضً اثنتً عشر شهر   فؤنتِ  ةسن ،بالتنكٌر ةوإذا مضت سن :قال

إذا مضت  :ء الشهر ما العمل؟ فً الٌوم الخامس عشر قالناطٌب لو قالها فً أث. ةاثنً عشر شهر باألهل

ٌعنً ٌحسب خمسة عشر اآلن ثم بعد  ،ان ٌوم  ه ثبلثٌالشهر الذي طلق فٌه ٌتمّ ماذا نفعل؟  ،طالق سنه فؤنتِ 

 ىثم إذا مضت اإلحد ة،ا باألهلا ٌؤتً الشهر الجدٌد باألهلة وٌمضً أحد عشر شهر  خمسة عشر ٌوم  

 .ثنً عشرةافٌكون كلهم  ى،ا وٌضمهم مع الخمسة عشر األولٌؤتً بخمسة عشر ٌوم   اعشرة ٌوم  

نقول  ،فً الٌوم العاشر من الشهر مات الزوج مثبل   فً المذهب مضطردة فً العدة مثبل  ذه قاعده ا هطبع  

فً الٌوم الخامس فً  ةأجرت الدار لمدة سن ،. اإلجارةةه باألهلبالعدد وما عاداه نتمّ  ها نتمّ الشهر هذ

 .اوهكذا هذه لها صور كثٌرة جد   ،نقول الشهر هذا ٌتم بالعدد وما عاداه ٌتم باألهلة ،الشهر

 ىنتهاذي الحجة إذا على  لو بقً أٌام حتى "نسالخ ذي الحجةاطالق تطلق ب وإن قال السنة أنت  : "قال

باب ٌقول  هذا العلى  ىوإذا أت ،رأي شٌخ اإلسبلم ىرحمه هللا ٌر ابن عثٌمٌنالشٌخ  .ه نفذذي الحجة فإنّ 

الطبلق  ألنّ  ؟لماذا ،هذا الباب ال ٌشرحه ىلى عإذا أت يالشٌخ ابن سعد نّ ه أرحمه هللا فً بعض شروح

لكن شٌخ  ،االشكاالت الكثٌرة هتعب نفسه مع هذفلماذا ٌُ  ،ق هذا الحلف بالطبلق ال ٌقع عنده ٌعلّ بل  أص

 ه شرحه.أنّ وفً درس آخر شرحه الحمد هلل  ،رحهاإلسبلم الحمد هلل فً درس من الدروس لم ٌش

ترتٌب شًء ، حاصل أو غٌر حاصل ًءشعلى  ترتٌب شًء غٌر حاصل: التعلٌق، التعلٌق بالشروط

و غٌر موجود بإن أو أحاصل موجود  ًءشعلى  ،حاصل حٌن الترتٌبغٌر  ،وهو الطبلق -غٌر حاصل 

شٌخ  ،امجرد   اسواء كان حلف بالطبلق أو شرط   "رطق طالق ونحوه بشعل   ومن: "أخواتها. قال ىإحد

طلعت  طالق إذا مثل أنتِ  ،الشرط المجرد طبلق ىلكن ٌر ،الف بالطبلق طبلق  حالى اإلسبلم ما ٌر

لم بشرط ه من علق طبلق ونحو، "عند شٌخ اإلسبلم ٌقع الطبلق حتىق هذا لٌس حلف بالطبل ،الشمس

 :ثم قال ،طالق نتِ أ :فلو لم ٌتلفظ بالشرط ثم قال ،الم ٌقبل حكم   هفلو لم ٌلفظ به وادعا "ٌوجد حتىٌقع 

ال به بالشرط تلفظ  ما، فظ به وادعاه لم ٌقبل منهلل منه ثم تطلق فً الحال فلو لم ٌال ٌقب ،أردت إن قمتِ 

 .ٌقبل به وتطلق حاال  

الوكٌل ال  ،منه التعلٌق الوكٌل ال ٌصحّ  نّ أكما ذكرنا  "زوج التعلٌق إال من وال ٌصح  : "قال رحمه هللا

الوكٌل له تنجٌز ، قن ٌعلّ أن ٌنجز الطبلق وله أله  الزوج، ط ال ٌصح  التعلٌق إال من الزوجفق، ٌعلق

 ".الطالقبصرٌح أو كناٌة مع قصد وج إال من ز".الطبلق

 أنتِ : ه بالتسبٌحئشرط وجزاإذا قطع التعلٌق بٌن ال ،بتسبٌح :قال ،وٌقطع التعلٌق فصل "فصل هوٌقطع"

؟ ٌقع هل ٌقع الطبلق أو ال ٌقع ،من الدار سبحان هللا والحمد هلل وهللا أكبر إن خرجتِ  :ثم قال ،طالق

 ،أو دخلت الدار أو خرجتً من الدار إن قمتِ  :ثمّ  ،ٌسكت ثمّ  ،طالق نتِ أ :االطبلق بتسبٌح وسكوت أٌض  

التسبٌح  ،ال ٌنقطع اوحتى هنا أٌض   ،عتبرٌُ وعنه  ىعفٌُ ه ا فإنّ نقطع حكم  اإذا  ،ه ٌنقطع بخبلف االستثناءفإنّ 

ق ٌُلح   . الخ العطاسب ال 

، كؤنِت طالق ٌا زانٌة إن قمتِ  ،ه ال ٌقطع الفصلبالطبلق فإنّ ال ٌتعلق  بكبلم ىإذا أت "لمنتظم مال كال: "قال

لكن كبلمه هنا منتظم لم ٌتوقف فهذا الفاصل  ة،ٌا زانٌ :طالق وبٌن الشرط وهو قوله صل بٌن أنتِ هناك ف

، أي، من، ، إذامتى ،إن: نحو ةأدوات الشرط ستفٌكون الشرط معتبر.  ،الشرط والطبلقعلى  ال ٌإثر

 .كلما

 ،طالق فؤنتِ  إن كلمتكِ  :ه قالألنّ ، فؤنِت طالق فتحققً إن كلمتكِ : تعلٌق الطالق والكالمآلن سٌذكر ا

 تطلق ما ،ه كلمها فٌحصل الطبلقفإنّ  ،سكتًافتحققً أو قال تنحً أو قال  :فقال ،ٌكلمها ه الالمفروض أنّ 

إن بدأتك بها  :فقالت ،طالق وإن بدأتك بالكبلم فؤنتِ  :قال ،غٌر كلمة تحققً أو غٌر قوله تنحً لم ٌنوِ 



 
 

 ٌكون فحٌنئٍذ تقوم ٌمٌنها هً فإن بدأته بالكبلم مستقببل   ،ه بالكبلمها بدأتفً هذا الحال تبٌنه ألنّ  ،فعبدي حر

 ٌمٌنها. ًعبدها حر وتبق

 آذن لكِ  حتى ،إال بإذنً ن خرجتِ إك ،اآلن بغٌر إذنً ونحوه وإن خرجتِ  :قال ،اإلذنعلى  تعلٌق الطالق

أذن لها  ثمّ  ،طالق ؤنتِ بغٌر إذنً ف إن خرجتِ  :قال. أذن لها فخرجت ثم خرجت بغٌر إذنهثم  ،طالق فؤنتِ 

 قوله إن خرجتِ  ؟ ألنّ ر خرجت بغٌر إذنه تطلق منه لماذاخآثم فً ٌوم  ،المنزلإلى  فخرجت ثم عادت

من  إن خرجتِ  :قاله شٌخ اإلسبلم رحمه هللا فقد صدق ٌقول ،فً سٌاق الشرط وهً تقتضً العموم ةكرن

ولم تطلق ٌنبغً أن  إذا أرادت أن تخرج ،إذنإلى  كل وقت تحتاح، ٌر إذنً تقتضً العموم فً كل وقتغ

وهو قد أذن  ،أذن لها ولم تعلم فخرجت ،طالق بغٌر إذنً فؤنتِ  إن خرجتِ  :ٌقول :الصورة الثانٌةتستؤذن. 

 ولم ٌعلمها. اإلذن هو اإلعبلم  ؟هنا ٌقول أنّ لماذا، ا تطلقلها ولم تعلم أٌض  

 ،طالق إن شئتِ  أنتِ  :قال، "تطلق بمشٌئتها ٌئتهامشعلى  قهوإن عل  "، المشٌئةعلى  تعلٌق الطالقاآلن 

بمشٌئتها غٌر  :قال ،األفضل أن تتلفظ ،قد شئت :وٌشترط أن تشاء باللفظ قالت ،تشاء حتىال تطلق 

 .تطلقال ها لو أحد أكرهها أن تتلفظ وتقول قد شئت فإنّ  ،ها تعذر ولن تطلقفإن كانت مكرهة فإنّ  ،مكرهة

: هً ىوالمنته اإلقناععبارة  ،ىالمنتهوال  اإلقناع فى ةهذه لٌست عبار "غٌر مكرهة" :وقول المإلف

ا غٌر مكرهة هذه لٌست فؤمّ  ،فهً تطلق هً ذكرت قالت قد شئت وهً كارهة أو راضٌة "ولو كارهة"

 موجودة. 

 ا ٌقع الطبلق إال بمشٌئتهما لفظ  فبل ههذة مشكل ،طالق إن شئِت وشاء أبوكِ  أنتِ  :قال ،بمشٌئة اإلثنٌنأو 

وال  ،اولو شاء أحدهما اآلن والثانً شاء بعد شهر تطلق أٌض  غٌر مكرهٌن.  اأٌض   تشاء هً وٌشاء أبوها

 هقه علّ ق فً الحال ألنّ مشٌئة هللا تعالى تطلّ على  قهاوإن طلّ  .فً المشٌئةى لو تراخ حتىٌشترط الفورٌة 

تطلق فً  :قال ء.كٌف تعلم أن هللا شاء أو لم ٌشا، مستحٌل ًءشعلى  هالعلم به فكؤنّ إلى  ال سبٌل ماعلى 

 .ا إن شاء هللاقه حكمه مثل حكم الطبلق فً الحكم عتق عبد  وكذا عتق لو علّ  ،الحال

 ،ه لم ٌدخلها بجملتها؟ ألنّ ها فؤخرج بعض جسده لم ٌحنث لماذاأو ٌخرج من اوإن حلف ال ٌدخل دار   :قال

أو لم  .دخل نطاق الباب ولم ٌدخل البٌت لم ٌحنث - فإن دخل وأخرج بعض جسده أو دخل بعض الباب

أو حلف لم ٌشرب من ماء هذا اإلناء  ،لم ٌحنث ،من غزلها - ثوب من غزلها فلبس ثوب فٌه منه سٌلب

 وإن حلف لٌفعلنّ  ،ه ٌحنثالجمٌع هذا البعض فإنّ  ىإال إذا نو ،فشرب بعضه لم ٌحنث بشرب هذا البعض

اش ٌمٌنه إال إذا أكل هذه  هذه الخبزة وهذا الرغٌف ال ٌبر فً وهللا آلكلنّ  ،ٌبر إال بفعله كله وإال حنث ئ 

فعل المحلوف  وإنوى، فله ما ن ،ه ٌؤكل النصفمن قبلها أنّ  ىإال إذا نو، ةلم ٌكن له نٌ ما ،الخبزة كلها

ٌ   ،وهللا ال أركب سٌارة فبلن ًء:ترك شعلى  حلف ،علٌه الطبلق ً ه ٌحنث ففإنّ  ،أو جاهبل   اففعله ناس

ًّ  ،عتاقالو سٌارة هذا  إذا ركب ،بالطبلقٌرٌد منع نفسه من الركوب حلف  ،الطبلق إن ركبت عل

ٌ   ن جاهبل  سواء كا الشخص بلن فعبدي كذلك إن ركبت سٌارة ف ،ه ٌقع فٌه الطبلقفإنّ  امتعمد  أو  اأو ناس

  ٌ  عبده ٌعتق.  فإنّ  أو جاهبل   احر فركب السٌارة ناس

 ،فظهأن ٌرٌد بلفظه ما ٌخالف ظاهر ل :التؤوٌل هو، التؤوٌل فً الٌمٌن ،وٌنفع غٌر ظالم هناك تأوٌل :قال

اٌأن ٌنوي ش إذا تؤول وحلف على هذا التؤول  ،خبلف ما ٌظهر من لفظه وٌنفع غٌر ظالم تؤول بٌمٌنه ئ 

حلف ا :القاضًه ستحلفا اظالم   مثبل  . لظالم فبل ٌنفعه التؤول فً محكمةأما ا، الم ٌكن ظالم   ه ٌنتفع به مافإنّ 

وهذا  ،؟ ال ٌنتفعهل ٌنتفع بهذا ،ًالقاض هستحلفاه لم ٌسرق من فبلن غٌر الذي ك لم تسرق فحلف أنّ نّ أ

ولفظ آخر ، "ٌصدقك به صاحبك ماعلى  ٌمٌنك: "هللا علٌه وسلم صلىورد فً الصحٌح ٌقول الرسول 

 ،اهذا إذا كان ظالم   ،ستحلفك ولٌس نٌتكاالذي  ةنٌعلى  أن تحلف ،"ستحلفالم ةنٌعلى  الٌمٌن: "فً مسلم

أو  .وهو ٌقصد األخوة فً اإلسبلم ،وهللا هذا أخً: ظالم ٌجوز له أن ٌتؤول وأن ٌحلف أما إذا كان غٌر



 
 

ر فً فً اللغة تصلح ذك هذه اهذا بعٌد عموم   ،تهئما ضربت رٌقصد ، وهو رآه فعبل   ،أٌتهوهللا ما ر :ٌقول

 .ااإلقناع تؤوٌبلت كثٌرة جد  

 لق أو شكّ ه طه أنّ ظنّ على  سواء غلب ،مطلق الترددالشك هنا  "فً طالق ومن شك  : "قال رحمه هللا 

 فً وجود الشرط شك  أو  ،طلق أم لم ٌطلق شك   - فً طبلق شكّ  ،ٌقٌمونه مكان الشكّ  تردد هنا الظنّ 

ًّ ، الذي علق علٌه ًّ  .هل ركب أم لم ٌركب وشكّ  ،الطبلق إن ركبت سٌارة فبلن عل الطبلق إن أكلت  عل

 . اأكلها أو لم ٌؤكله وشكّ  ،هذه التفاحة

ٌراجع  حتى ءترك الوط ٌسنّ  :ىالمنتهكما قال فً  لكن ء،وله الوط ًءش هما ذكره المإلف لم ٌلزم

ا، حتزوجته إ ٌعلم  أو فً عدده. عتزام الطبلق فً هذه المسؤلةاالورع  وكما قال الموفق رحمه هللا أنّ ٌاط 

 .الٌقٌن وهو األقلإلى  رجع ،واحدة اثنتٌن ثبلثة :كم طلق ه طلق لكن شكّ أنّ 

ها زوجته فقال أنِت أنّ  ه وأي امرأة فً الشارع فظنّ أنِت طالق طلقت زوجت ها زوجتهأنّ  ومن قال لمن ظنّ 

فقال أنِت  ةبٌنجأها فظنّ  لقً امرأته ،ال عكسها :هنا قال. بالقصد اعتبار  ة المسكٌنتطلق الزوجة ا ،طالق

 ،ىوالمنته اإلقناعلٌه فً إوهذا ما ذهب  ،المإلف ٌقول ال تطلق ،فظهرت زوجته ٌقول ال تطلق ،طالق

 جهها بصرٌح الطبلق. ه واجزم هنا بوقوع الطبلق ألنّ 

المرأة تغطً  ها زوجته هذا دلٌل أنّ أنّ  ظنّ  ،هم كانوا ٌغطون وجه المرأةوقد ٌإخذ من هذا الموطن أنّ 

 ةومن أوقع بزوجته كلمه ٌجوز أن تكشف المرأة وجهها. نّ أ ةرأي الحنابل لما ٌثار اآلن أنّ  اخبلف   ،وجهها

األصل عدمها وهً المٌثاق  ألنّ  ًءش هٌلزم وشك هل هً طبلق أو ظهار لم ةقال لزوجته كلم ،شكّ و

 .لٌتٌقن أحدهما

 وهللا تعالى أعلم وصلى هللا على نبٌنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

 :أسئلة

حقوق العقد متعلّقة بالموّكل، فالوكٌل ذهب، فً المعندنا قاعدة  -العقد  حقوقما فً مشكلة بالوكٌل، * 

الدعوة موّجهة من الزوج نفسه، لكن هل تكون تخصٌص، ذكرنا كؤّنه الموّكل الذي وّزع، ما فً مشكلة. 

 أّن الشٌخ ابن عثٌمٌن ال ٌرى أّنها تخصٌص.

وله إجبارها على غسل حٌض ونفاس إن كانت مكلّفة، فإن كانت غٌر مكلّفة  اء،فً باب عشرة النس* 

ٌقولون إذا انقطع الدم، فله أن ٌراجعها ولو أّخرت الغسل سنٌن، فلٌس له إجبارها، المجنونة ال ٌجبرها. 

ٌّة ٌعنً.كٌف تإّخر   الغسل سنٌن؟ معناها ال تصلًّ، هذه مسؤلة فرض

 .فٌه * الهجر فً المضجع ٌعنً الفراش، ٌتركها

 .يبالتساوٌلزمه القسم شخص له أكثر من زوجة، وكل زوجة فً بلد والعمل فً بلد ثالث، * 

أن ، ذكرنا أّنه حتى لو أطال فٌه فإّنها لٌس لها أن تفسخ النكاح. ال ٌدخل فً المسؤلة هذه * المسافر لحاجة

 شكلة.مانٌة وال ٌقسم لها؟ لكن المشكلة ٌوجد زوجة سٌقسم لها، وٌترك األخرى، ٌترك زوجته الث

 لٌق؟ والسكوت ٌقطع التع* التعلٌق، التسبٌح 



 
 

هذا الشرط ٌقطع الشرط عن لفظ المطلّق، مثبل  قال: أنِت طالق، ثّم قال: سبحان هللا، ثّم قال: إن قمِت، 

، فتطلق مباشرة. أو سكوت: أنِت طالق، ثّم سكت، ثّم قال: إن ه انفصل بالتسبٌح"إن قمِت" غٌر معتبر ألنّ 

ا.فٌقع الطبلق قمِت، نقول هذا السكوت قطع هذا الشرط،   منّجز 

ا بالطبلق، أّما التعلٌق المجّرد،  الحلف -التعلٌق *  بٌن  ٌفرقونفٌرى أّنه ٌقع، عندنا فً المذهب طبع 

إن طلعت الشمس فؤنِت ما الثمرة طٌب؟ ه ٌقع الطبلق فً هذا وهذا، وبٌن التعلٌق المجّرد، مع أنّ  الحلف

حادث حصل فً أن ٌصّدق خبر، إن لم ٌكن ٌمنع، ٌرٌد حلف، ال، ٌرٌد . أّما المحضتعلٌق طالق، هذا 

ٌّن أّنه لٌس بصحٌح، فإّن امرأتطالق، ٌرٌد تصدٌق. فٌتالشارع فامرأتً  ا تطبق، الفرق بٌه ب نهم أّنه طبع 

طبلق ق، قال: وهللا ال أحلف بمثل ما قلنا الٌمٌم حّل لجمٌع اإلشكاالت، لو حلف أّنه ال ٌحلف بالطبل

إن طلعت الشمس، هل ٌحنث؟ ال ٌحنث، ألّنه لم ٌحلف بالطبلق، وإال  امرأتً، ثّم قال لزوجته أنِت طالق

ا فٌ ٌّان. رأي شٌخ اإلسبلم طبع  ا، فٌه قّوة لكن نقول هذا أقوى األمر عنده س ه قّوة، ال نقول أن ندنٌه تمام 

 وهللا أعلم.

جّوزون الحلف بغٌر هللا؟ ى بعض المالكٌة فقال كٌف تأتعند الشٌخ عبد العزٌز ٌحٌى رحمه هللا، أذكر * 

" أنتم الحنابلة، قال هذا الحلف بالطبلق، الحلف بالطبلق كؤّنه ٌعنً ارفع كلمة "علً الطبلق" وضع "وهللا

ٌجري مجرى فهو لطبلق إن ذهبِت بٌت فبلن، أو وهللا لن تذهبٌن إلى بٌت فبلن، نفس الشًء، علً ا

ٌحث نفسه على شًء، أو ٌصّدق أو ٌكّذب،  أو د أن ٌمنعو أن ٌحلف على شًء، ٌرٌن، الٌمٌن هٌالٌم

 لكّن هذا طبلق وهذا ٌمٌن، والطبلق أخطر من الٌمٌن.نفس الحلف بالطبلق، 

ا عندنا فً بعض المواضع، من بنى * الشٌخ ذكر قاعدة أّنه حتى  ن عدمه فبل ٌترتب سبب وتبٌّ على شٌئ 

ٌّنت أّنها لٌست زوجته، فهذه  على عمله شًء، إذا رآها متكّشفة فظّن أّنها زوجته، فقال: أنِت طالقة، فتب

 م أّنها ال تطلق، المذهب ما أذكر. وهللا أعل

 ضرورة؟* ما الفرق بٌن الحاجة وال

الضرورة كما ذكر بعض العلماء هً أّنه ٌترتب علٌها ذهاب النفس أو تلف عضو، أّما الحاجة هً 

 األشٌاء التً إذا فُقدت ٌشّق على اإلنسان أن ٌتركها. وهناك كبلم كثٌر فً ضابط الحاجة والضرورة.

أكثر من زوجة، ٌجب علٌه أن ٌقسم، لكن ٌحرم  إذا سافر معللنزهة أو للحاجة،  ء* إذا سافر الزوج سوا

الرسول صلى هللا علٌه وسلم إذا أراد  كان ٌسافر مع إحدى زوجاته إال بقرعة، على الزوج المعدد أن

ا أقرع بٌن  ٌّتهن خرجت خرج بها معه.سفر   ال، ٌلزمه القضاءهل ٌجب أن ٌسافر باألخرى؟ لكن  نسائه فؤ

ا أكثر من التً فً البلد، ٌقولون إذا شّق علٌهبل ٌقول الفقهاء أّن التً سافر معها ٌمكن أن ٌ، فً البلد

ربعة أٌام، أما إذا سافر معها ٌوم أو سافر بقرعة إّنما ٌبغً مّدة إقامته، ما هً مّدة اإلقامة؟ أكثر من أ

أربعة أٌام فبل ٌجب  أقل منؤكثر، أما فبعة أٌام قط، أرٌومٌن بقرعة أو بإذن، فإّنه ٌقضً مّدة اإلقامة ف

  علٌه القضاء.

إال  ٌقضًال ه بهذه المرأة، فإّنه كان بقرعة أو النساء رضوا ل إذاهذا  -ا إذا سافر مّدة الذهاب واإلٌاب أمّ 

وببل رضا أما إذا سافر ببل قرعة  أن ٌقضً لبقٌة نسائه.، إذا أتى البلد ٌقضً، ٌجب علٌه مّدة اإلقامة

ٌن، ٌؤتً ٌقضً إذا سافر ٌوممثبل   -ٌقضً لكل  واحدة ذا أتى علٌه أن ٌقضً ولو ساعات، إ نسائه، فإّنه

ٌّة ٌومٌن ٌومٌن ٌومٌن، إذ   قرعة وببل رضاهن. ا سافر ببلللبق

، أّما الشبؤحكوٌقولون أّن الشٌخ ابن عثٌمٌن متشّدد  ٌخ ابن الباز رحمه هللا فهو ام التعّدد ألّنه لم ٌعّدد أصبل 

خفتم أال فإن  -وإذا اإلنسان نقول أشٌاء نظرٌة، لكن الواقع فٌه صعوبة  ّدد. نحن هنامتساهل ألّنه ع



 
 

وفً  على واحدة.اإلنسان  ٌقتصرنا أن تعدلوا، فواحدة. لٌه اإلنسان ٌكلّف نفسه ما ال ٌطٌق، المذهب عند

أما المرأة فهً هو الذي ٌنقسم قسمٌن أو ثبلثة أقسام أو أربعة،  عّددلحقٌقة كما قال البعض أّن الذي ٌا

هو الٌوم هنا. خاّصة طبلب العلم المساكٌن، طالب العلم ال ٌخلو  مرتاحة ببٌت واحد ٌؤتٌه زوجها فٌه، أما

 لٌوم هنا ما فً مكتبة، الثانٌة عندها مكتبة، هذه مشكلة.من الكتب، تقرأ، تكتب، ا

ٌُسّن الطبلق لها؟*   ما معنى العّفة التً 

ذكرنا هً فعل الفواحش، ُتكلّم رجال، تتهاون فً إبراز محاسنها ومفاتنها للناس، هذه كلها من العّفة التً 

ب، ٌعنً بعض الناس كما تقدم ٌجوز له أن ٌإّدبها على ذلك، لكن ال ٌضرب، الكن  -ٌسّن  لمرأة ال ُتضر 

ا فً المجتمع فً ضرب النساء، لكن الحمد هلل لٌست ى النساء فقط، الٌوم المشاكل كثٌقوي عل رة جد 

بعضهم ٌقوى على المرأة فقط، وأّما غٌر المرأة ال ٌقوى علٌه، فاإلنسان ٌجب أن ٌحترم ظاهرة لكن 

ا. زوجته، لؤلسف  اآلن الكثٌر من الشباب ٌدخل مرحلة الزواج وهو صغٌر، فتحصل مشاكل مبكر 

 


